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ban hành các chính sách, chế ñộ mới làm tăng chi NSNN khi chưa có nguồn ñảm
bảo. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn, chỉ thực hiện chuyển
nguồn ñối với các khoản chi thực sự cần thiết theo ñúng quy ñịnh của pháp luật.
Kiên quyết không thực hiện việc chuyển nguồn ñối với các nhiệm vụ do chủ quan
các cơ quan, ñơn vị sử dụng ngân sách thực hiện chậm.
b) Tiếp tục tập trung chỉ ñạo vận ñộng thu hút các dự án ñầu tư ñối với
những ngành, lĩnh vực có nguồn thu ngân sách lớn theo danh mục ñã ñược phê
duyệt. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu ñãi, khuyến khích phát
triển sản xuất kinh doanh, nhất là ưu ñãi về ñất ñai, tiếp cận vốn, tín dụng ñầu tư,
tín dụng suất khẩu, thuế, hải quan. Thực hiện ñồng bộ các giải pháp về thu hút ñầu
tư, tạo mọi ñiều kiện thuận lợi cho nhà ñầu tư nhằm ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện
các dự án ñã ñược khởi công, xúc tiến các công việc liên quan ñến triển khai các dự
án; ñẩy nhanh công tác ñền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện ñúng các cam kết ñã
ký với các nhà ñầu tư. Thực hiện các biện pháp khuyến khích, ñẩy mạnh xuất khẩu,
nhất là các mặt hàng có giá trị cao của tỉnh.
d) Tiếp tục ñẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu
quả quản lý nhà nước, ñặc biệt trong các lĩnh vực thuế, hải quan,... theo hướng tạo
thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp theo ñúng tinh thần của Nghị quyết số
35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh
nghiệp ñến năm 2020.
2. Tăng cường quản lý các nguồn thu ngân sách, chống thất thu.
a) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các
ngành chỉ ñạo thường xuyên công tác thu ngân sách, quan tâm bồi dưỡng khai thác
các nguồn thu trên ñịa bàn ñể ñáp ứng nhu cầu chi. Tổ chức thực hiện tốt các Luật
thuế sửa ñổi, bổ sung và các nhiệm vụ thu NSNN theo Nghị quyết của Hội ñồng
nhân dân tỉnh. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các
tổ chức, cá nhân nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không
ñúng, không ñủ số thuế phải nộp; chỉ ñạo quyết liệt chống thất thu, thu hồi số thuế
nợ ñọng từ các năm trước, các khoản thu ñược phát hiện qua công tác thanh tra,
kiểm tra, kiểm toán...; tăng cường giám sát ñối với hàng tạm nhập tái xuất, chuyển
cửa khẩu. Rà soát, xác ñịnh cụ thể các ñối tượng ñang ñược nhà nước giao ñất, cho
thuê ñất trên ñịa bàn, nhất là các dự án hết thời gian ñược hưởng ưu ñãi theo quy
ñịnh ñể xác ñịnh nghĩa vụ tài chính và ñôn ñốc thu nộp ñầy ñủ, kịp thời vào ngân
sách nhà nước.
b) Tập trung thực hiện ñồng bộ, hiệu quả các giải pháp về thu, chi ngân sách
nhà nước, ñảm bảo thực hiện các nhiệm vụ thu, chi ngân sách theo dự toán ñược
giao; phấn ñấu tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách ñể tạo nguồn xử lý các nhiệm vụ
cấp thiết, phấn ñấu tăng chi trả nợ.

